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100 ÉVES A MAGYAR 
CSERKÉSZET

főszervezője kisbamaki Farkas Ferenc országos 
társelnök volt.

Teleki Pál javaslatára új próbarendszert 
dolgoztak ki, melynek alapja a Biblia és a magyar 
kultúra lett. Cserkészeink még ma is ennek alapján 
működnek. А II. Világháború után az európai 
menekült táborokban levő cserkészvezetők a 
„Hontalan Sasok” összeszedték a magyar gyerekeket, 
megkezdődött a csapatok szervezése. 1947. 
November 15-én megalakult a 30. „Körösi Csorna 
Sándor” Cserkészcsapat Nt. Bernhardt Béla 
vezetésével. А XX. Század nagy népvándorlása 
Sydney-be hozta a csapatot és azóta is a Külföldi 
Magyar Cserkész Szövetség legrégebben alakult és 
ma is működő csapata.

Az 54.sz. „HUNOR ÉS MAGYAR” 
cserkészcsapat 1953-ban alakult meg Melboume-ben 
Rauch Károly cscst. És Csákfalvy Tibor vezetésével. 
1963 májusában alakult meg a cserkészélet után 
vágyódó leányok kérésére a 63.sz. „TORMAY 
CECIL LCSCS.” Az „öreg” cserkészek a „HOLLOS 
MÁTYÁS” örs-ben ma is tovább támogatják a 
Melboume-i cserkészetet, a Fenntartó Testülettel 
együtt. Nem régen alakult meg a „MACI ÖRS” az 
óvodások számára. Sok sikert kívánunk nekik!

A politikai elnyomás 1948-ban 
Szülőhazánkban betiltotta a cserkészetet, de néhányan 
a fiúk közül tartották egymással a kapcsolatot és a 20 
évvel ezelőtti rendszerváltás után hirtelen ismét életre 
kelt a otthon is a magyar cserkészet. Jó munkát!
(A Szt. Erzsébet Otthon és Karitász értesítő, valamint 
a „Velemjáró” 1970 Melb. Nyomán) Szerk.

„A cserkészet az egyik legfontosabb és 
legeredményesebb nemzetnevelő tényezőnek 
tekintem. Nagyszerűen egyesíti magában mindazt, 
amit a serdülő ifjú nevelése megkíván.”

Az fenti kijelentést a nagy református 
püspök, Ravasz László mondotta a 20-as évek 
elején, de azok ma is épp oly tökéletesen fedik a 
valót, mint akkor. S ezt a nagyszerű intézményt az 
Oxford-i egyetem egyik tanárának 1847-ben született 
fia indította el. Az ifjú 19 évesen már Indiában 
huszártiszt, majd Afganisztánban és Dél-Afrikában 
szolgálja a Brit Birodalmat: Lord Robert Stephenson 
Smyth BADEN-POWELL o f  Gilwell. Az ifjúsági 
mozgalom hamar elterjedt és 1909-ben Králik 
László nagybecskereki tanár az első „cserkész” az 
általa megalkotott t szó szerint. Hamarosan a magyar 
iskolák tanárai csapatokat alakítottak és 1912. 
December 28-án megalakult a magyar Cserkész 
Szövetség.

A következő évben a Vág folyón rendezett 
tutaj úton már 105 cserkész vett részt. 1919-ben 
megalakult az első leánycserkész csapat. 1922-ben 
Teleki Pál gróf lett a föcserkész. 1924-ben 
megalakult a Magyar Leánycserkész Szövetség. 1926- 
ban volt a „Megyeri Nemzeti Nagytábor” nyolc 
országból, 7500 résztvevővel, amiről Sík Sándor 
gyönyörű versével a „Megyeri Hitvallás”-sal számolt 
be. 1927-ben megvalósult a Hárs-hegyi Cserkészpark. 
Értékelve a magyar cserkészet hatalmas sikereit а IV. 
Világ Jamboree Gödöllőn került megrendezésre, 54 
országból 26,000 cserkész részvételével. Teleki Pál 
táborparancsnok, segítőtársa és a Jamboree
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Magyarországi tudósítás:
dr. Szalontai Éva

Fenntartható versenyképesség.».
Ezen a címen kaptam meghívót, mint megbízott 

tudósítót a Külügyminisztérium Szóvivő irodájától, 
a Magyar Európai Üzleti Tanács éves beszámolójára a 
„Corinthia Grand Hotel Royalba.”
Visszajelentkezést Szántó Judit, a HEBC titkára, a 
„Lobby Partners Kft” ügyvezető igazgatója kért.

De mi ez a Magyar Európai Üzlet Tanács?
A Magyar Európai Üzleti Tanács, a HEBC 1998-ban 
alakult, Európai Gyáriparosok Kerékasztalának 
kezdeményezésére. A HEBC tagjai között több jól 
ismert magyarországi leányvállalt is van. Például az 
Electrolux, az Ericsson, a Nokia, a Shell, a British 
Telecon, A HEBC- tag-vállaltok a magyar gazdaság 
jelentős munkahely teremtői, befektetői. Jelenlegi 
alkalmazottainak létszáma 17, 748 fő. Összesített 
árbevételük meghaladja az 1,700 milliárd forintot.

A HEBC alapszabálya szerint elsősorban 
Magyarország fejlődését, versenyképességét kívánja 
elősegíteni. Az évi jelentésük több ezer példányban 
jelenik meg, a célja, hogy a saját tapasztalataikon 
alapuló, politikamentes véleménnyel hozzájáruljon 
országunk biztosabb, hosszú távon kiszámíthatóbb 
gazdasági környezetének megteremtéséhez.
Figyelemre méltó, tanulságos az Üzleti Tanács 2010- 
ben kiadott 10 pontban összefoglalt ajánlása 
Magyarország számára a fejlődés, a növekedés, a 
versenyképesség érdekében. Ezek a pontok:
1. Ország-stratégia, kiszámíthatóság, tervezhetőség.
2. Azoknak a területeknek a kijelölése, ahol az 

ország vezető helyet tölthet be.
3. Küzdelem a „korrupció” ellen. A fekete-a 

szürkegazdaság visszaszorítása.
4. Az oktatási rendszer átalakítása. Versenyképes 

emberi forrásokat!
5. Az EURO (€) mielőbbi bevezetése.
6. Az adórendszer egyszerűsítése, átláthatóbbá tétele
7. Az egészségügy, a nyugdíjrendszer reformja, 

demográfiai „tendenciák” figyelembe vétele.
8. Az állam- és közigazgatás, az önkormányzati 

rendszer átalakítása, létszám-költség csökkentés.
9. Egészséges gazdaság kialakítása.
10. Magyarország legyen vonzó hely, ahol jó  élni és 

dolgozni.
A HEBC ugyancsak fontosnak tartja, hogy 2011-es 
EU elnökségben vállalt szerep ne csak politikai 
megközelitésben legyen sikeres, hanem az eddigiektől 
eltérő módon helyezze el Magyarországot Európa

térképén, mutassa meg az ország sajátos magyar 
értékeit.
Most az országnak lehetősége nyílik arra, hogy 
sajátos magyar jelleget adjon a magyar félévnek. A 
HEBC szerint érdemes a kötelező és elvárt 
programokon túl olyan kezdeményezésekkel előállni, 
melyek új gondolatokkal gazdagítják az EU 
működését.
Komoly lehetőség például az EU Duna-,, régiós” 
stratégiája is. Magyarország központi fekvése, s 
vízkészlete, gyógyvízkészlete révén integráló szerepet 
tölthet be. Az Üzleti Tanács felajánlotta 
együttműködését az EU Elnökséggel, annak sikeres 
ügy-viteléhez. Willem J. Van der Vegt, „Philips 
Hungary” , korábbi elnök-vezérigazgató szerint: a 
2011-es EU elnökség jelentős esély Magyarország 
számára, hogy megmutathassa értékeit.

A programon mind végig „aktívan” részt vett, - a 
HEBC-tagokkal kerek-asztal beszélgetést is folytatott, 
- éves munkájukat értékelve Dr. Martony János, 
Magyarország külügyminisztere.

A sajtótájékoztató másik fő vendége Pierre 
Labouverie, az EU soros elnökségét adó Belgium 
magyarországi nagykövete, - és ő is felszólalt 
értékelve a HEBC munkáját, jelentéseit.
Mint újságíró és tudósító egyetértünk azzal, hogy a 
Magyar Európai Üzleti Tanács tíz pontban 
összefoglalt ajánlását célszerű lenne több helyen 
ismertetni. dr. Sz.É.

Magyar mintára terjedhet a bankadó...
M agyar N em zet O n lin e -2010.08 .11 . 06:00

„Románia., Lengyelország és az Unió 
döntéshozóiban is felmerült a pénzintézetek
megadóztatásának gondolata.....

Elképzelhető, hogy hazánk példáját alapul véve a 
közeljövőben több térségbeli állam is bevezeti a 
bankadót. Romániában és Lengyelországban már 
felmerült, hogy közterhet vessenek ki a 
pénzintézetekre. Az Európai Unió is hasonló lépést 
fontolgat.
Minden jel szerint nemcsak idehaza, hanem Európa 
más államaiban is megdől a bankok 
sérthetetlenségének tabuja. Hazai szakértők úgy vélik: 
a magyar bankadó példaértékű lehet a kelet-közép- 
európai térség államai számára. Török Zoltán nem 
tartja kizártnak, hogy Lengyelország és Románia 
döntéshozói azt közlik majd, ha a magyarok 
bevezették a  bankadót, országaik is megtehetik 
ugyanazt-,, Csak okosan kispajtások.....Szerk.
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a  Komputer Klub Assn Hírei!
Az új komputerekre már több mint tíz előre jelzett 
tanuló van. Az érdeklődésen meglátszik az, hogy az 
új rendszert nagyon könnyű elsajátítani. Minden 
program előre be van táplálva a gépekbe, és 
központilag vannak irányítva -  lépésről lépésre 
megmagyarázva minden használati lépést -  a 
kezdettől az Internetes levelezésig. Még akik már 
haladóknak képzelik magukat is végig, mennek a már 
tudottakon, ismétlés formájában! Jelentkezni lehet a 
könyvtári órák alatt a Központban- minden pénteken 
du. 1-3 között, valamint amikor a Knox Idős 
Magyarok találkoznak a Központban minden második 
kedden, de. 10-től du. 3 óráig. Egyéni segítséget is 
adunk, aki rá van szorulva.

Fotósok figyelem! -  Világrekord született -  
magyar fiatalok állították fel. Elkészítették a világ 
legnagyobb méretű és felbontású panorámaképét. 
Három óra helyszíni fotózás a János-hegyi Erzsébet 
kilátón, majd kéthónapnyi utómunka. Méltó emlék az 
Erzsébet-kilátó 100. Születésnapján. Budapest 71 
milliárd pixelben! Lelkes fiatalok, szakképzettség, 
profi felszerelés és ambíció -  ez mind kellett ahhoz, 
hogy az idén nyáron, Budán két világrekord is 
megdőljön. Az informatikusokból, fotósokból, 
építész-látványtervezőből, grafikusokból, operatőrből 
és vágóból álló „360world” nevű társaság azzal 
kereste meg а XII. Kerületi önkormányzatot, hogy 
felmennének az 527 méter magasan lévő János-hegyi

Nekem már egy új ruha kell Erzsébet ,k“átóEa; és ошш1 Budapest
r  J  4 A l I m U n e  non Aromovonot A 1/ апа1/

(Édesanyámnak)
Ó Te Égi Szabó 
Látod,
Leküzdöttem mind 
A rám küldött veszedelmeket 
Kiálltam
Minden próbatételed 
Néztem és láttam 
Hallgattam és meghallottam 
Tapintottam és megéreztem 
Figyeltem, hogy megérthessem 
Tanultam, hogy taníthassam 
Hogy szeretni lehet az életet 
Látod,
Te Égi Szabó 
Már megérdemlem,
Varrj hát nekem egy új ruhát

2010. augusztus 10.
Artur К

60 éven felüli vagy?
Saját házad tulajdonosa vagy?
Nincs munkád sem jövedelmed? 

Szeretnéd pénzzé tenni ingatlanod egy részét

világkörüli útra, új autóra, ház-tatarozásra, vagy 
orvosi szolgáltatásokra -  

havi törlesztések nélkül? 
KÉRDEZZ MEG MINKET — bizalommal, 
minden kötöttség nélkül -  mi tudunk segíteni. 

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Acctg). Cert IV Fin Services 

(Fin/Mortg Broking)
Certified Mortgage Consultant

0429 106 596
Gus@ .allhom eloans. com .au

ALL Home Loans
ABN 18 066 912 721

Unit 2, 52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 
Phone: (03) 9852 4444, Fax: (03) 9852 4477
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Az Erdélyi Szövetség Hírei
Augusztusi gyűlésünket, mivel előre látható volt, 
hogy az átlagosnál lényegesen hosszabb időt vesz 
majd igénybe, nem a Magyar Központ Erdélyi 
Szobájában, hanem pénztárosunk, G yőri Izuka 
szívélyes ajánlatát elfogadva az ő házában terített 
asztal körül tartottuk.
Szövetségünk elnöke, Bálint Kálmán több mint 
három hónap távoliét után, élményekkel tele tarsollyal 
otthonról hazatért. Amire már júniusi beszámolónkba 
utaltunk, most felvételekkel alátámasztva láthattuk, 
hogy mily körülményes eljutni egy, a főúttól 
valamely távol eső helyiségbe.
Támogatóinknak hála, több nagyon szegény 
családnak személyesen tudott anyagi segítséget 
nyújtani. Az árvíz sújtotta Szék nevű faluba a 
legrászorultabb öt családnak, Ajtai János, Bíró 
János, Szabó Miklós András, Vincellér Zsuzsa és 
Sipos Rozália családjának 400, 400 dollárt
személyesen adott át.
Háromkút és Magyarfalu elnevezésű községekben 
egy-egy rászoruló családnak szintén vitt anyagi 
támogatást. (Az embernek fáj a szíve, amikor arra 
gondol, hogy az amúgy is rossz körülmények között 
élőket még az árvíz sem kerülte el.)
A Kolozsvári Református Kollégium igazgatójának, 
Székely Árpádnak 3000 dollárt, 1000, 1000
dollárnak megfelelő ösztöndíjat három jó  tanuló, de 
hátlányos helyzetben lévő diák részére kézbesített. A 
Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 
igazgatónőjének Szőcs Ildikónak hasonló 
feltételekkel ugyancsak 3000 dollárt személyesen 
adott át. A fentieken kívül, még a Művészeti 
Szakközépiskolába és a Csíkszeredái Kós Károly 
Építőipari Iskolába is, Szövetségünk által 
magszavazott ösztöndíjat vitt egy-egy arra rászoruló 
diáknak.
Bálint Kálmán, kedves feleségével, Rózsikéval 
egyetemben, rokoni és baráti látogatáson volt 
Erdélyben. Ott tartózkodásuk jelentős hányadát 
azonban adományaink átadásával töltötték. 
Meglehetősen rozoga utakon sok száz kilométert 
kellett utazniuk egyik helyről a másikig. Szívesen 
tették, mert nem csak azokon a családokon segítettek, 
akik adományban részesültek, hanem a környéken az 
a hír kelt szárnyra, hogy „bizony a fö ld  másik oldalán 
élő tesh’éreink nem feledkeztek meg rólunk, hanem 
segítenek bennünket ”.
Közeleg október 10. Ezt a dátumot minden olvasónk 
írja fel, mert azon a vasárnapon rendezi az Erdélyi 
Szövetség ez évi ebédjét. Vendégeink megtekinthetik

majd képekben és videón a fent leírtakat. Láthatjuk a 
gyönyörű tájakat, de sajnos a nehezen elképzelhető 
szegénységet is. A mellékelt képek az árvíz 
pusztítását érzékeltetik.

s e g í t s , h o g y  s e g í t h e s s ü n k
K rsztekanits V ioletta

_________________________  sajtófelelős.

MS Photography & Imaging
J k  Wedding

e 'A 'iS s  Portrait
Cd archive 

Digital Restoration
Email: msanyi®bigpotid.сот 

(03) 9762-0801

( Member o f  Hungárián Computer Community )
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VMTE
Az utolsó Victoriai Magyar Egyeztető Tanács
gyűlésén (Aug.3) ahol a „CONSTITUTION” ajánlatot 
ismertette Dr.Artur Kapantzian ügyvéd, több kérdés 
merült fel, mint határozat lett véglegesítve. Ennek 
ellenére a következő gyűlésre, már határozott 
válasszal várja a szervező bizottság a megjelenteket. 
Az alkalom meg volt teremtve, hogy mindenkinek a 
véleményét és kérdéseit meghallgassák a megjelentek, 
de csak a Jobbágy Sándorig jutott el a hozzászólás, 
akinek azután rögtön el kellett hagyni a gyűlést. Az ő 
véleménye nem egyezett sok oldalon az ismertetéssel, 
és mivel ő volt személyesen, akinek tervei alapján 
elindult ez a szervezkedés -  találtam alkalmasnak, 
hogy egy kérdezz -  felelek alapján lehetőséget adjak 
számára, hogy elmondja gondolatait, 
íme az „interview” amely augusztus, 13-án készült 
Mi volt a fő célja a négy évvel ezelőtt elkezdett 
próbálkozásodnak?
A felületes szemlélőt esetenként talán elkápráztatja a 
sok szép magyar rendezvény és történelmi 
megemlékezés, azonban a mélyebbre látók számára 
elkeserítő az egyre zsugorodó számarány és a sok 
kicsi, szétszórt aktivitás, szétmorzsolódás. Ha 
közösségről beszélünk, akkor közösségben kell 
gondolkodnunk, ennek pedig az alapértelmezése, 
hogy a saját érdekeinket alávetjük a „köz” érdekeinek, 
illetve csakis azokkal egyeztetve működünk. Ezzel 
hosszútávon úgy közösségi, mint egyéni szinten jól 
járunk, még akkor is ha talán ezt most még nem 
mindenki tudja átlátni. A fő cél, hogy összevonjuk és 
megerősítsük a Victoria-i magyar közösséget úgy, 
hogy egy képviselő emyőszervezetet hozunk létre. Ez 
lehet a volt Victoria-i Magyar Szövetség 
újraélesztése, vagy egy teljesen új szervezet. A 
lényeg, hogy nem szól bele az egyes tagszervezetek 
belső működésébe, de elősegíti az együttműködést a 
szervezetek, valamint az Ausztrál és a Magyarországi 
érdekszférák között.
Miért kellett ennyi időt várni a mostani 
kezdeményezésre?
A valós együttműködés fontosságának hite és az 
egymás közötti bizalom helyreállítása nem egyszerű 
folyamat, - könnyű elveszíteni, de nagyon nehéz 
visszaszerezni. Sajnos, különösen az eltelt két-három 
évtized alatt egy, a magyar közösséget átitató 
közömbösség, egymás iránti nemtörődömség és 
általános elidegenedés alakult ki. A megmaradás és a 
fejlődés érdekében ezen változtatni kell. Egy 
minimum öttagú csoport bármikor bejegyezhetett 
volna egy új társaságot azt állítva, hogy ők a

közösséget képviselik, de ez önkényes és hosszútávon 
eredménytelen cselekedet lett volna. Sajnos ez a 
veszély még mindig fennáll és addig nincs értelme 
egy újabb szervezetnek ameddig azt nem lehet 
közösen elfogadható alapokra helyezni.
Fedi az elgondolásaidat az Egyeztető Tanács -  
alapszabálya (ahogy ismertetve volt az utolsó 
gyűlésen)?
Nagyjából igen és nagy öröm látni, hogy az elmúlt 
évek munkája nem volt hiábavaló. Ugyanakkor 
tisztában vagyok azzal is, hogy ideális helyzet nincs 
és nem lehet mindig, mindenkit száz százalékosan 
kielégíteni. Alapvető dolgokban azonban szükség van 
konszenzusra és ezért ezt az alapszabály-tervezetet 
még át kell dolgozni. A tagsági státusz, a csatlakozás 
formája, a szavazás kérdése, valamint a vezetőség 
megválasztása további egyeztetést igényel. Az eredeti 
elgondolás szerint, - amihez továbbra is 
ragaszkodom, a megalakítandó szervezet 
alaptulajdonsága az, hogy befogadó, nem pedig 
kirekesztő. Össze kell fognia a Victoria-i magyar 
közösséget, nem pedig megosztania azt. Képviselnie 
kell, nem öt, hat szervezetet, hanem az egész 
közösséget, magán személyeket is beleértve. A 
Victoria-i magyar szervezeteknek pedig valós 
érdekük kell legyen a csatlakozás, amit nem lehet úgy 
megvalósítani, hogy egy csoport megszabja a 
feltételeit annak, hogy egy másik csoport hogyan 
csatlakozhat, illetve milyen és mennyi beleszólása 
lehet a közös munkába. Természetesen olyan 
szervezetek melyek más közösségeket képviselnek 
nem lehetnek tagjai ennek a csoportosulásnak. Ez a 
szervezet meg kell tartsa saját függetlenségét, 
együttműködhet bárkivel ha ez céljaival nem ütközik, 
de nem lehet függőségi viszonyban senkivel. 
Természetesen kivételt képez az Ausztrál hivatalos 
iroda ahova be lesz jegyezve.
Mit javasolsz változtatni rajta?
Itt helyszűke miatt nehéz ezt részletesen taglalni, a 
lényeg, hogy az alapszabályban a hangsúly nem az 
együttműködés szabályozásán, hanem annak 
elősegítésén kell legyen. 
l.Tagság
A tagosodást egyszerűsíteni és minden téren könnyíteni 
kell. A már létező egyéni szervezeti struktúrákból kiindulva 
csak két tagsági formára van szükség, bejegyzett 
(incorporated member) és nem bejegyzett (member) tag. A 
megnevezés elsősorban a szervezetek már létező státuszára 
utal, nem pedig arra, hogy az egyik jobb, nagyobb, 
fontosabb, stb. mint a másik. Fontos, hogy a tárgyalásokon 
résztvevő tagszervezeteket képviselő küldött, illetve 
küldöttek nem egyéni vagy saját szervezeti érdekeiket,
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hanem a Victoria-i magyar közösség érdekeit hivatottak 
képviselni.
2.Csatlakozás
Az elmúlt évek egyeztető gyűléseinek alapgondolatából 
adódóan, a csatlakozás formája állandóan nyitott és minden 
Victoria-i magyar (szervezet) számára befogadó kell 
legyen. Egyik szervezet sem szabhat határokat a másiknak, 
hiszen a lényeg, hogy a szervezetbe tömörülök érdeke egy 
és ugyanaz, - a Victoria-i magyar közösség megerősítése. 
Ebben a munkában mindenki egyformán fontos és értékes. 
A csatlakozáshoz egyetlen dologra van szükség, az illető 
szervezet írásban fogalmazza meg és két vezetőségi tag 
aláírásával erősítse meg csatlakozási szándékát, majd azt 
juttassa el az emyőszervezet titkárához. 
3.Szavazás
Minden tag szavazati joggal bír, mely eleve megilleti őt. 
Figyelembe véve a bejegyzett és a nem bejegyzett tag jogi 
státuszát és kötelességeit, a bejegyzett tagok két 
szavazattal, a nem bejegyzettek pedig egy szavazattal 
kellene rendelkezzenek. Gyűléseken, - kérésre, 
magánszemélyek is részt vehetnek és a témákhoz 
hozzászólhatnak, azonban a döntéshozásban nincs szavazati 
joguk. Erre később még vissza lehetne térni és megvizsgálni 
az egyéni tagság lehetőségeit is. 
4. Vezetőség
Az átláthatóság kedvéért nemcsak az elnököt, de a teljes 
vezetőséget is az évi közgyűlésen kell megválasztani, nem 
pedig csak az un. tanácsosokat, akik majd később egymás 
között döntenének a különböző beosztásokról. A 
különböző tisztségekre való jelölést is meg kell könnyíteni 
azáltal, hogy a tagosodással hasonlóan, az egyes 
tagszervezetek írásban fogalmazzák meg és két vezetőségi 
tag aláírással erősítse meg jelölési szándékukat, majd azt 
juttassák el az ernyő szervezet titkárához. 
A józanész azt kívánja, hogy minden tisztségviselő 
mandátuma egy évre szóljon. Azzal, hogy az esetleges 
újraválasztás ellen mindenféle akadályt állítunk és 
bonyolítjuk az egyes tisztségek helyzetét csakis azt 
bizonyítjuk, hogy sem egymásban, sem pedig a 
demokráciában nem bízunk. Ha pedig ez így lenne, akkor 
ez az jelentené, hogy mint közösség még nem nőttünk fel 
arra, hogy ennek a kihívásnak eleget tegyünk.
Az itt működő magyar szervezetek közül melyikkel 
szeretnél összedolgozni a legszívesebben?
Mindegyik szervezet fontos és én bárkivel szívesen 
dolgozom annak érdekében, hogy megtartsuk és 
megerősítsük a magyar közösséget, mint Ausztrália 
egyik fontos és hasznos közösségét. Ugyanakkor 
megkerülhetetlenek tartom a szervezetek közötti 
alapvető különbségek felismerését, mert ezek 
fontosak a jövőkép alakítása szempontjából. Itt nem 
arra gondolok, hogy egy bizonyos szervezet milyen 
státusszal rendelkezik, be van-e jegyezve vagy sem 
vagy, hogy hány tagja van. Hanem arra, hogy 
egyáltalán miért létezik, mi a hivatása, munkája?

Például, egy bizonyos klub azért van, hogy tagjainak 
sajátos dolgokat biztosítson, tehát a tagságért 
dolgozik. Ezzel szemben egy iskola, tánccsoport, 
vagy közösségi televízió munkájának gyümölcsét a 
tágabb értelemben vett közösség élvezi, tehát 
másokért dolgozik. Van olyan szervezet mely teret, 
helyet biztosít, míg mások azt értékes tartalommal 
töltik ki. Túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy fontossági 
sorrended alakítsunk ki, - mindenkire egyformán 
szükség van.
Milyen eredményeket vársz a mostani magyar 
megmozdulásoktól, - és miért?
Utalnék az első két kérdésre adott válaszokra. 
Amennyiben nem tudjuk, vagy nem akarjuk 
felismerni a jelen helyzet veszélyét, illetve nem 
teszünk semmit annak érdekében, hogy ezeket 
orvosoljuk, nem lehet semmi különös elvárásunk a 
mostani megmozdulásoktól.
Mit gondolsz az idős magyarok gondozásának a 
megsegítéséről?
Egy közösség működőképességét semmi sem 
bizonyítja jobban, mint az idősek iránti gondviselés, 
valamint a fiatalság felkarolása. Az előbbinek a 
tisztelet és az elkötelezettség a mozgatórugója, az 
utóbbié pedig a előrelátás, tervezés és a fennmaradás. 
Mindkettő egyformán fontos és közösségi 
szempontból elválaszthatatlan. A jelen egy ideiglenes 
állapot a múlt és a jövő között. Szükségünk van az 
idős generáció tapasztalataira, hiszen a történelem 
nem más mint vég nélküli ismétlése az 
eseményeknek, - más időben és térben, más 
eszközökkel és szereplőkkel. Tanulnunk kell a múlt 
hibáiból és ki kell kémünk az idősek véleményét, 
ezért is szeretném, ha minél többen 
bekapcsolódnának ebbe a szervezkedésbe. Azok 
számára pedig akik túl idősek vagy betegek, 
megfelelő gondozást kell biztosítanunk, beleértve 
élelmezést és ameddig lehet, a saját otthonukban való 
ellátást. A már meglévő és jól működő intézményeket 
ki kell bővíteni, ha erre nincs lehetőség akkor újakat 
kell építeni. Egy megalakulandó emyőszervezetnek
ezzel is foglalkoznia kellene......eddig az „interview”
Ezek után jó  lenne fontolóra venni azt, hogy milyen 
szervezetbe tömörüljön ez a kis magyar közösségünk 
itt Melboume-ben. Tulajdon képen, aki itt élt már az 
elmúlt 50 év alatt -  ismerve a helyi lehetőségeket, 
szervezeteket, tudja nagyon jól, hogy a hivatalosan 
rákényszeríttet feltételeket itt, nem szereti senki 
magára venni, - csak, ha muszáj. Szerintem is el 
kellene indulni egy más, új vonalon -  a közös cél 
felé. Szerk.
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2010
SZEPTEMBER

Jeles napok; 
Szeptember 1. 

Egyed napja. 
Szeptember 8. 

Kisasszony napja. 
Szeptember 29. Szent 

Mihály foangyal 
napja. A magyar 

gazdasági év őszi 
fordulója. A 

kalendáriumi 
mondóka ezt ú ja róla: 

Mihály napján, 
hogyha dördül, jó  ősz 
után nagy tél gördül. 

Ha sok makkot hozott 
Mihály, elkészítheted 

a szánkát. 
Vajon az új időjárás is 
így hozza a mondást?

MIRE VALÓ A TABLETTA ?....
Egy jó  húsban levő nénike elmegy az orvoshoz, mert 
feldagadt a lába. A doktor megvizsgálja, majd a 
kezébe ad egy nagyocska tablettát.
- Várjon egy kicsit, kérem, hozok vizet -  mondja a 
doki és kimegy a szobából.
A beteg nagyon türelmetlen, hamar megunja a 
várakozást — és a lába is fájt. Odasántikál az 
ivócsaphoz és gyorsan beveszi a tablettát. Ezt 
követően visszatér az orvos....egy vödör vízzel!
- Na most feloldhatjuk a tablettát, és áztatni kell a 
lábát legalább 30 percig....

- Doktor Úr. kérem, segítsen! Nagyon hullik a hajam! 
Mit tegyek, hogy ne veszítsem el mindet?
- Tegye egy dobozba.....!

ILYENEKBŐL LESZ A JÓ DOKTOR....
A professzor egy röntgenfelvételt mutat a 
medikusoknak:
- Nézzék uraim! A beteg nagyon sántít, mert úgy 
látszik a bal lába kétszáz milliméterrel rövidebb, mint 
a másik. Nos, kolléga -  fordul az egyik hallgatóhoz-, 
ön mit tenne ilyen esetben?
- Hát, én is sántítanék....

HARAPÓS KUTYA.....
A postás benéz a ház udvarába, és egy hatalmas 
kutyát lát aludni. Mivel nagyon fél a kutyáktól, de a 
táviratot is kézbesítenie kellene, lassan kinyitja a 
kaput. Már lépne be, amikor egy kisfiút vesz észre 
bent a kertben.
- Kisfiú! Nem harap a kutyátok? -  kérdi tőle.
- A, az nem! -  válaszolja a gyerek.
A postás nagy bátran bemegy, a kutya felébred és 
mindjárt három nagyot harap belé, mielőtt sikerül 
kimenekülnie az utcára.
- Azt mondtad, hogy nem harap a kutyátok, te büdös 
kölök!
- A miénk nem is, de ez nem a mi kutyánk!

A MAI FIATALSÁG.....
A postás becsenget az ajtón. Egy kisfiú nyitja ki nagy 
nehezen az ajtót, az egyik kezében egy fél üveg 
whisky a másikban cigaretta...
- Itthon vannak a  szüleid? -  kérdi a postás.
- Szerinted?......

EZ NEM VICC.....
Az Állami Állatvédő Egyesület irodájában cseng a 
telefon....
- Jöjjenek gyorsan, a postás felmászott a fára, és 
onnan ingerli a kutyánkat!
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-  de hol is kezdődött ez a világon elterjedt 
megemlékezés sorozat?....

Az 1933-as gödöllői jamboree idején a Magyar 
Cserkészszövetség -  Magyar Szolidaritás Napot 
rendezett. A előre megbeszélt napon a cserkészek 
tábortüzeket gyújtanak ott hon Magyarországon és az 
elcsatolt területeken. A megbeszélt időben lobbantak 
fel a szolidaritás lángjai Gödöllőn, a Hargitán, a 
Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. 
Mindenfelé ahol magyar cserkészek éltek.

2003 augusztusában, a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség felújította e fontos 
kezdeményezést. Ennek nyomán otthon, a Kárpát
medencében, Kazahsztántól Honoluluig,
Svédországtól Buenos Airesig, a föld minden 
magyarok által lakott területén fellángoltak a 
tábortüzek, vagy gyertyácskák lángjai.
Ebben a szellemben jöttek össze a magyar 
cserkészek itt Melboume-ben is. A szép 
műsor keretében, a Himnusz eléneklése után 
a nap jelentőségét méltatta Kovássy Éva 
cserkész-vezető, majd az ünnepélyes tűz és 
gyertya-gyújtás következett. A tábortűz 
megadta a hangulatot a jellegzetes cserkész 
dalok és magyar nóták énekléséhez. Pálos 
Pista-bá röviden ismertette a tábor-tüzek 
jellegét a cserkészetben -  és összhangba 
hozta ezt a magyarságtudat és hazaszeretet 
gondolatával.

A zárógondolatok között elhangzottak a remény 
szavai, a szolidaritás tüzének továbbvitelére és a 
megemlékezések ismertetése nagyobb körökben. Az
estet a jellegzetes „alszik a tábor.... ” cserkészdal
eléneklése -  kéz a kézben, körben állva -  fejezte be: 
„Jó munkát, jó  munkát, jó  éjszakát” kívánva.
.... még egy idézet: Idén újra útjára a Láng, hogy a 
világot bejárva emlékeztessen mindannyinkat 
szétszórtságunkra és együttérzésünkre. A trianoni 
határokon kívüli és az otthoni magyarság egy napra a 
világ minden pontján legalább lélekben egymásra 
talál „ --------  Magyaródy Szabolcs, cscst.

A Magyar Szolidaritás Tüze....
Itt Melboume-ben is fellángolt a szolidaritás tüze 
Augusztus 20-án, István király neve-napján a helyi 
cserkészek jóvoltából. Mint már minden évben, ez a 
szokás is meghonosodott a magyar cserkészetben, 
akik hűen vallják magyarságukat, hazaszeretetüket. Ez 
évben a Szilágyi házaspár jóvoltából a csillagos ég 
alatt, tábortűznél gyűlt össze a meghitt társaság, - jól 
felöltözve a Melboume-i télben, körül ülve/állva a 
tábortüzet.
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Szeptember 4-én szombaton a Magyar Központ 
Ifjúsági Termében APÁK NAPI ÜNNEPSÉG! 

Rövid műsor, Unom ebéd, tombola.
Tessék jönni és támogatni a cserkészetet!

du.2 órai kezdettel.

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Két nagy esemény volt a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség életében. Az egyik volt a Nyári 
Iskola tábor -  július, 3 és 18 között. A másik pedig a 
Jubileumi Nagytábor, Fillmore, N.Y. augusztus 5 és 
15 között, a Sik Sándor Cserkészparkban. A 
Jubileumi Tábor a Magyar Cserkészet fennállásának 
100-ik évfordulója alkalmából gyűjtötte össze a világ 
minden tájáról a cserkészeket.

Az értesítés szerint, a résztvevők közt volt a 
rendes tagok mellett „Csede Bá”, tiszteletbeli elnök, a 
talán legrégebbi cserkész a világon, több kerületi és 
körzeti parancsnok, és a Vezetőtiszti Testület több 
tagja. A napirenden szerepelt a beszámoló a Balassi 
Bálint Intézetről, az ÓV-körútról , az iskolatáborról, 
az új adatbázisról, az olvasási külön-próbáról. 
Megvitatásra került a csapatfejlesztés -  új csapatok 
létrehozásának kérdése és a következő tiszti 
konferenciák témái.
A táboron készült fényképek nagy visszhangot 
keltettek a "facebook"-”n, ahol különböző 
csoportokban számtalan kép látható.
A www.youtube.com/user/iubitv 1 -en a táborról 
készült videókat lehet megtekinteni, melyek élő 
bepillantást engednek a tábor életébe. Megkezdődött 
a tábori újság, a Hárshegyi Levelek szerkesztése és 
kiadása: Az eddig megjelent példányok
megtekinthetőek, ill. Letölthetők a www.kmcssz.org 
honlapról.
A Jubi-tábort a Szövetség különböző más csoportjai 
is felhasználták a találkozásra, a múltbeli közös 
élmények felelevenítésére és az ismerettségek, 
barátságok elmélyítésére, így az ÓV-kiképzők és a 
Balassi Intézet volt tanítványai tartották 
összejöveteleiket a Táborban.

A Nyári Iskolatábor is sikeres és élmény-teljes 
volt a megjelentek számára. A Szövetség célja volt 
magyar környezetet teremteni, amelyben külföldön 
élő, magyar származású, magyarul beszélő gyerekek 
testi és lelki biztonságban magyar nyelvkészségüket 
fejlesztik. 34 diák gyűlt össze. A diákokkal 17 tanár 
és cserkészvezető minden ellenszolgáltatás nélkül 
foglalkozott.
Egy Magyarországról jött 20 éves cserkészvezető 
megfigyelései a táborról: „Megérkeztem a Sík Sándor 
Cserkészparkba, a Nyári Magyar Iskolatáborba. Ezt a 
tábort a KMCSSZ szervezi, nem csak cserkészeknek, 
hanem minden amerikai magyar gyereknek 7 és 14 év 
között, egyfajta magyarság-ismereti elmélyülés
céljából.” „A tábortüzeknél szinte minden éneket 
ismertem, és a játékok nagy részét is. Az utolsó 
tábortüzet én vezettem, mindent bele adtam, hisz 
végül is a komplett magyarországi cserkészet 
becsülete múlt rajta. Jól levizsgáztam.” A 
táborparancsnok, Pigniczky Eszti nagyon értette a 
dolgát. A többi vezetőre és tanárra se lehetett panasz, 
mindenki lelkesen és vidáman végezte a dolgát, és 
szerintem ezért volt a tábor feltűnően
zökkenőmentes.” Dobai András Magyarországról.

A Nyári Iskolatáborban megjelentek

http://www.youtube.com/user/iubitv_1_-en
http://www.kmcssz.org
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Szülők, Nagyszülők figyelmébe....
Harc a „Bullying” ellen J.B. Teakwondo 

segítségével.....
„Bullying” egy egységes kifejezés, amely a mai 
társadalomban, abban nyilvánul meg, hogy egy 
„erősebbnek” látszó valaki agresszíve magatartása 
megszégyenít valakit, sőt, kiskorúak körében fizikai 
erőszakkal támadnak egymásra sokszor ok nélkül. 
Vannak előre eltervezett -  személy szerinti, de 
vannak csoportok is akik ebben lelik gyönyörüket, 
hogy másokat bántalmazzanak. Mindenképen, aki a 
bántalmazottak, közé kerül -  félelme és általános 
közérzete fizikai és „psychological” szenvedést okoz. 
Ezen bántalmak elkerülése, vagy megakadályozása 
érdekében a TAEKWONDO tud védelmet, 
elkerülést adni. Maga a Taekwondo egy „martial art” 
formája, melynek a történelme visszanyúlik az ősi 
időkre. Tudása és használata biztonságot ad annak, 
aki gyakorolja és fizikailag életerőt, és öntudatot 
teremt az illetőben. A Teakwondo nem támadási 
eszköz, hanem inkább önvédelemre lehet felhasználni 
a kellő pillanatban - ha szükség lenne rá.
A fentiek alapján ajánlatos bekapcsolódni a 
gyakorlásba — a tanítás minden korban levő — fiút és 
leányt, asszonyt és férfit (akár milyen korban) segít. 
Nagy előnyünk, hogy a Burai Gyuszi, aki ismeretes a 
magyar körökben egy 7 Dan-nel rendelkező sportoló 
és tanár lehetőséget ad rá, hogy a Klubokban, 
amelyeket vezet, elsajátíthatja mindenki a Teakwondo 
tudományát. Mindenkit szeretettel vár, legfőképpen a 
gyerekeket akik az iskola éveikben értékelhetik a 
Teakwondo tudását. Lehetőségek:
BORONIA; Genesis Wantima; 258 Scorsby Road, 
Boronia; Szombat, Juniors de. 1 l:30-12:30-ig. 
Seniors du. 12:30-1:30-ig.
FAIRHILLS HIGH SCHOOL 
Scoresby Road, Rnoxfield.
Csütörtök este 6:15-7:30 között.
BAYSWATER  
Senior Citizens Club,
790. Mountain Hwy, Bayswater 
Szerdán este 6:15- 7:30 között.
ST.JOSEPHS PRIMARY SCHOOL 
212 Boronia Road Boronia 
Kedden Juniors 6:15 -  7:15 között,
Seniors, 7:15 — 8:30 között.

Érdeklődni lehet Master Julius Burai 7th Dan Black 
Belt-es tanárnál а 040 980 9608 telefonszámon, vagy 
Látogassa meg a www. ibtaekwondo. com.au honlapot.

MAGNA CARTA
TRAVEL AGENCY
Lic.No.32245

Ha az utazási célja M agyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak  
Bizalommal forduljon hozzánk

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások! J
Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 

Intézi: Schwarez Clara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vic. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730 

Keressen fel bennünket a Web-lapon; 
http :/7www. cs-magnacartatravel.com. au 

vagy irj Email-t: clara@mMnacar№aydxOTrau

Les Stevens
CIVIL CELEBRANT

PERSONAUSED CEREMONIES FÓR ALL OCCASIONS 
ENGLISH AND HUNGÁRIÁN

Tel: (03) 9879 8204
Email: lstevens@netlink.com.au 
Mobile: 040 838 6950

& kiLU  f  obiges

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

mailto:lstevens@netlink.com.au
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Petőfi Sándor eltűnt,
de nem halt meg Segesvárnál....
folytatása az augusztusi Kisújságban írt méltatásnak; 

És még sem volt az.
- Mit tetszik önnek uram? kérdezé a megérkező.
- Hát nem ismersz rám? Feri! Szólt a rejtélyes alak, 
kezét nyújtva eléje, „én vagyok Sándor”.
Uram! szólt Bathó, az igaz, hogy ön oly bámulatosan 
hasonlít Petőfihez, hogy az embert zavarba hozza; de 
ön mégsem az. Én őt nagyon jó l ismerem, ön 
rendkívül hasonlít hozzá, de azért mégsem ismerem el 
annak.
Ekkor a rejtélyes ember elkezdett beszélni mindenféle 
viszonyokról, a mik a Petőfi és Szendrey-család 
között voltak, oly körülményekről, a miket csak a 
beavatottak ismerhettek; Júliáról, Zoltán fiáról; a 
debreczeni összejövetelükről; együtt utazásukról. 
Mindent tudott, a mit nem tudhatott más, csak Petőfi. 
És mégsem volt Petőfi
És a míg beszélt, annyira vitte Bathót, hogy az 
elkezdett kétségeskedni. Utoljára még a tegezést is 
elfogadta. Végre Bathó átadott neki húsz forintot, s 
azt mondta, hogy maradjon itt; ő vissza fog térni 
Szendreyhez, azzal közölni fogja e titkot, s ha 
Szendrey is elismeri őt Petőfinek, akkor majd 
kieszközlik, hogy külföldre kimenekülhessen, ellátják 
pénzzel, a mennyire csak szüksége van.
Ez az ember már azt is tudta akkor, hogy Julia férjhez 
ment, s ezzel indokolta, hogy nem akar Szendreyhez 
elmenni.

Bathó erre visszatért Mágócsra s a szintén akkor 
hazatérő Szendreynek elmondta a vásárhelyi titkot, s 
kérte, hogy látogassa meg ő is azt az embert, a ki oly 
feltűnő hasonmása Petőfinek, hogy az ember a saját 
szemei és fülei után sem mer fölötte Ítélni.
Akkor este volt már. Csak másnap reggel lehetett 
Vásárhelyre visszatérni. Mire másodszor is 
megérkezett a parasztiakhoz Bathó, már akkor a 
rejtélyes embernek csak a hülyt helyét találta ott. A 
szállásadó asszony értesítése szerint az, a mint 
megkapta a húsz forintot, rögtön egy pár új csizmát 
hozatott, azt felhúzta s azzal úgy elment, hogy vissza 
sem tért többet. Szendrey megérkeztét már nem 
akarta bevárni. Ezzel bizonyítota be, hogy csaló volt.
(......vagy talán nem?..... )

De hogy veszedelmesen kellett hasonlítania 
Petőfihez, azt kétségtelenné teszi, hogy egy oly 
közelálló barátjával, mint Bathó, képes volt 
elfogadtatni magát, mint Petőfi.”
.......... eddig a könyv idézete.........

De mi rejtőzhet a leírtak mögött?
Kezdjük ott, hogy ez már két évvel a 48-as 

forradalom és majd egy évvel később, mint a 
Segesvári ütközet volt. Tudjuk, hogy Szendrey a 
lányának az új házasságába beleegyezve nem hiszem, 
hogy Petőfi esetleges létezéséről üdvéneket énekelt 
volna. Sőt. Az ő általa adott kétszáz arany -  amit 
Petőfi felkutatására adott lányának -  nem tudható, 
hogy a bécsi kormány mennyit ígért akkor Petőfi 
kézre kerítéséért!?
Petőfi, már akkor -  legalább is Júliának -  nem élt. És 
feltehető az még egyszer szerette volna látni volt 
feleségét és kisfiát -  tudván, hogy mással házasodott 
össze.
Hogy miért nem maradt ott a lakhelyén, amikor 
megérkeztek Bathó és Szendrey? -  Jó lenne tudni, 
hogy hány osztrák csendőrt csődíthetett oda Szendrey
-  Petőfi esetleges elfogásáért. Petőfi már 
elővigyázatos lehetett, és sejtette, hogy vágya és 
elgondolása -  látni volt feleségét vagy fiát - már csak 
álom marad neki. Tehát nem volt más hátra, mint vett 
magának egy csizmát és neki vágott száműzetésének!

A csizma vétel is érdekes, és az is, hogy a 
háziasszonya külön megjegyzést tett róla;
- Petőfinek van egy verse: HOZZÁ címmel;

Szent borzalommal nyújtom ím feléd 
Nem földi kéjtől reszkető kezem,
S enyém vagy-e? valóban az enyém?
Nem álmodom-e? félve kérdezem.

О nem, nem álom! Hallom hangjaid,
Az andalító édes hangokat,
És arcaidnak látom líljomját,
És itt pihensz, hol hév szivem dagad.

Mennyit nem küzde a balsors velem,
Mig valahára mégis engedett,
Mig a dicső percet megérhetém,
Hol sajátomnak mondlak tégedet.

Sajátom vagy! S e boldogságomat 
Kinek, vajon kinek köszönhetem?
Isten megáldja kedves verseim!
Ok, ők szereztek meg téged enekm.

Engedd, hogy még egyszer nézzek reád,
S szorítsanak szivemhez e kezek!
És most...és most...jer a zsebembe, pénz 
S menjünk, először is csizmát veszek.

folytatás az októberi Kisújságban



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG12. oldal

MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália
2010. SZEPTEMBERI NAPTÁR.
Szeptember 4. Szombat

d.u. 2 órakor Apák napi Ünnepség (Cserkészek)
Szeptember 5. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Szeptember 12. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Szeptember 19. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Szeptember 26. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet

Meghívó!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantima, Vic. 
Hungárián Social Club igazgatói 

Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 
honfitársat, az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL egybekötött 

ZENÉS KLUBNAPJÁRA 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2010. Szeptember 26-én
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

FIGYELEM!
A Magyar Központ Társadalmi 
Szövetkezet terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

Konyha használattal, személyzettel, vagy a nélkül, 
megegyezés szerint!

További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán: 
______________ (03) 9560 1270.

Ha szüksége van egy tapasztalat 
ügyvédre, kérje bizalommal a segítségem 

Dr. Kapantzián Artúr 
Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon 
egyaránt bejegyzett ügyvéd

Időpont egyeztetését szíveskedjenek
figyelembe venni és hívni a 

(03) 9763 6399 telefonszámot 
Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scorsby 3179. Victoria.
Méltányos ügyvédi díjszabások_______

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGAMUK SCOUT ASSOCIATION Ш ЕХТТЖК .  М о н т а м  ЖПИТ HŰNCAKA EN EL БОЛОНОК * 

№ С лШ П Н *1АиМ Я П *иЮ |11К 1Ш /т
IV. K n tlet, AUSZTRAIJA

H u n o r  é s  M agyar C ^ sk á szc sap a t és a  63 nz. T o ro n y  Centi LeinyitseiiQésaxsapnt 
___________________ F e n n t a r t ó  T o t á l é t * _______________________

M E G H Í V Ó
A melboume-i Magyar Cserkészek szeretettel 
meghívnak minden édesapát, nagyapát, nevelőapát, 
dédnagyapát, jó barátot és támogatót a hagyományos

APÁK NAPI 
ÜNNEPSÉGRE

amelyet 2010 szeptember 4.-én szombaton 
d.u. 2 órai kezdettel tartunk 

a Magyar Központ Ifjúsági Termében
(760 Bomnia Rd Wantima)

Rövid műsor, finom ebéd, tombola.
Belépő ingyenes

Gyertek és támogassátok a cserkészetet

További információ kapható Kovács Rőbert-től 
a 03 9723 3589 vagy 0410 527 913 telefonszámokon 

Jó munkát

A Melbourne-i Magyar Központ 
Faith Ferenc Könyvtára!

Jelenlegi könyvtári órák:
Pénteken 1-3 óráig délután és minden második 

kedden, amikor a Knox-i Idős Magyarok 
találkoznak a Központban, de. 10 -  du 3-ig. 

(Szeptember 14 - 28)
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
C1T1ZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ bán
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
Találkoznak: 2010. Szeptember 14-én és
Augusztus 3-án volt e hónap klubnapja. Vendégünk 
volt Mr. Bryan Sheridan, az Alzheimer’s Australia-tól 
és ő tartott előadást a betegségről és tüneteiről. Az 
előadás számunkra nagyon jelentős volt, mert 
korunkkal járó tüneteit már többé, kevésbé érezzük 
mi is. A feledékenység a legelső tünete ennek a 
betegségnek. Ez előadásban megtudtuk, hogy mivel 
és hogyan védekezzünk ellene, mert az évek 
elrepülnek felettünk, lassulunk erőben, emlékezetünk 
is romlik. Mr. Sheridan sok hasznos tanáccsal látott el 
bennünket, gondoskodott magyarra fordított 
röplapokról is. Még van ezekből a röplapokból és 
lehet kérni a vezetőségtől.
Augusztus 17-én megemlékeztünk első keresztény 
királyunkról, Szent Istvánról. Házy Irénke 
vezetésével, lelkes énekeseink rövid, de annál 
meghittebb műsorral kedveskedett a közönségnek. A 
Magyar Himnusz és a Szózat áhítattal csendült fel az 
ajkakon. Teleky Ilonka gyönyörű verset szavalt, az ő 
által már megszokott nívós stílusban. Szép és 
felemelő volt a megemlékező műsor.

Adelaide-i útra 23-án indultunk -  örömünk, sajnos 
ürömmel keveredett, két utasunk miatt. Géza és Józsi 
kórházban vannak. Géza már jobban van, ellenben 
Józsi kartörése komplikációkkal járt, és ezért itthon 
kellett maradnia. Mindkettőjüknek, szívből kívánunk 
mielőbbi felépülést. Reméljük, nemsokára látjuk őket 
sorainkban. Az útról a következő Kisúj ságban 
számolunk be. Nb

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán,
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall-ban 78 
Power Road Doveton 3177 címen.. Reméljük, hogy a 
következő vasárnapi összejövetelre is eljönnek, 
Szeptember 26-án.
A minden szerdán összejött Klub-tagság és a 
vendégek jól elszórakoznak, ki-ki a maga módján. 
Sokan kártyáznak, társasjátékot játszanak, 
biliárdoznak, sakkoznak, na meg sokan csak 
beszélgetnek a már megszokott formában. Van, aki 
végig nézi a szoba sarkában felállított „vásárt” -  
Franciska kincseit!
Mind ezek mellett a finom ebédek is ide csalják a 
megjelenteket, minden héten van valami új és 
finomság, amit meg is dicsér mindenki.
Sajnos, ahogy az évek múlnak, úgy öregszünk, és a jó 
barátaink „elfogynak”. Szomorú, hogy a múlt 
hónapban több barátunktól, tagunktól kellett 
elbúcsúznunk. Nyugodjanak békében! A Tasmánia-i 
utat, mint hirdetést is közöljük itt, hiszen van még egy 
pár hely, és aki szeretne jönni velünk, szívesen látjuk. 
(Köszönet az angol fordításért is Áipád, de az csak 

az mc2 -  „Notice Board” Casey Hungárián Senior 
Citizens Club Internet ismertetőjén jelenik meg! Lehet 
jelentkezni a tagságba, a Sedon Gizikénél!) Szerk. 
Most pedig a hirdetés-а Vezetőség nevében! 
Megyünk Tasmániába -  indulás ez év November 4-én 
nyolc (8) napra a Spirit o f  Tasmania hajóval! Van 
még egy pár hely -  aki szeretne a Casey magyarokkal 
jönni, még van rá lehetőség! Terv szerint busszal a 
nyolc nap alatt bejárjuk Tasmania nevezetes részeit. 
Vacsora, reggeli és motel benne van az egységes árba, 
amely $1,250 nyugdíjasoknak, fejenként.
A terv szerint 4-én a busz a Doverton-i Idős 
Magyarok Klubjától indul és a Port Melboume-i 
hajóállomáshoz viszi az utazókat. (A Klubnál nem 
lehet autókat hagyni, így hát mindenki maga 
gondoskodjék az oda és haza szállításról!)
További felvilágosítás Bolla Évától a 8790 5147 és 
Sedon Gizellától a 9791 1752 telefonszámon.

A Casey Klub is tele van (kevés az üres hely)



14, oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚ J5ÁG

A Greater Dandenongi Klubban is sokan vannak!

üzenet minden magyar szervezetnek. Egységben az 
erő!" (Ezt már a Kisírj Ságban olvashattuk többször 
is!) A helyi megemlékezés után, a Juliska-néni finom 
magyaros töltött-paprikával kedveskedett a 
megjelenteknek.
A Klub egy új hang-rendszerrel gazdagodott, amely 
tökéletesebb, mint a régi, amit évek óta használtunk. 
Köszönet Madai Sándornak és a vezetőségnek, hogy 
áldozatos munkájukkal szebbé és jobbá teszik 
összejöveteleinket. Tagokat és vendégeket, 
mindenkit szeretettel vár a Vezetőség nevében JOCO.

2010-évi összejövetelei a hónap 
első és harmadik hétfőjén a Noble 
Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van.
(Melwy Refr. 80 E/12) Szeptemberi 
találkozók: 6-án és 20-án.
A vasárnapi ebéd Október 10-én lesz.

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍRŰI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7.
Szeptember 8-án és 22-én lesz összejövetel!
Augusztusi beszámoló,
Augusztus 111-én csendes nap volt -  társalgással 
töltöttük el. A téli hidegek idején, nagyon jó  kellemes 
meleg teremben eltölteni az időt a régi jó  baráti 
körben. A Helyi hatóságok gondoskodtak arról, hogy 
ne fagyoskodjunk. Szakácsunk, Juliska-néni pedig 
gondoskodik arról, hogy jobbnál jobb falatokkal 
kényeztet el bennünket.
Lassan a a Magyarhonba látogatók is visszajönnek, - 
a Lengyel házaspár már visszajött, Katóka 
gyengélkedik, de Nándi sok szépet mesélt és 
megköszönte a rájuk való gondolást távollétükben. 
Úgy szintén, Méhes Erzsiké is visszatért, és örömmel 
van a szerettei és mihozzánk is ellátogat nemsokára. 
Augusztus 25-én Szent István, első királyunkról 
emlékeztünk meg. A Szózat eléneklése után, vetítés 
formájában láthattuk a Magyar legendák történetét, a 
Honfoglalás képeivel kezdődött a műsor. Ez után 
Nagy József ismertette Szent István élet történetét -  
Intelmeit, a Szent Korona alkotmányosságának 
eredetét. Szent István életének utolsó szakaszán 
történt országunk felajánlását a Boldog Asszonynak -  
akit kért, hogy közben járjon a Magyarok Istenénél, 
országunk sorsának jobb kimeneteléért. A rövid 
ünnepség befejezéséül, elénekeltük a Magyar 
Himnuszt. Visszaemlékezve, a Magyar Központban 
elhangzott Szent István ünnepélyen, amit a Nt. Dézsi 
Csaba mondott a megjelenteknek? ”Az elmúlt ezer 
évben elleneink és főleg testvérviszálykodások 
ellenére még áll a nemzet. De meddig? Mert ki tudja 
mikor telik be a pohár? -  és nincs visszaút.... Főleg 
nekünk, elárvultán, messze a hazától, ha nem lesz 
magyar öntudat.... Ne akarjuk szerencséket próbára 
tenni, itt az ideje, hogy összefogjunk. Legyen ez az
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Háziasszonyok Figyelem!
A usztrá liában  je lleg ze te s  Non-Stick Tri-Tanium 

BESSEMER
konyhai főző és sütő edényeket kínálunk 

több színben és méretben.
Régi elhasznált edényeit most nagy kedvezménnyel 

újra cserélheti.
Az új háztartási eszközök beszerzését a vállalat 

speciális kedvezményekkel garantálja. 
BESSEMER minden féle konyhai kiegészítő 

eszközöket is árul, nagy választékban! 
Érdeklődők hívják Gizellát a 

(03) 9563 3296 telefonszámon._________

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2010-évben, mint mindig ezelőtt, minden 
hónap első szombatján 2 órai kezdettel (Szeptember 
4-én) tartja gyűléseit, a megbeszélt helyen! Minden 
bajtárs megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) Mindenkit szeretettel várunk.

„TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB Összejövetelek minden pénteken d.e. 9 
órától -  d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011. Melway: 42 E 3.

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak, - d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
A Klub címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.

PIROS CSIZMA Assn.
Összejövetelek az lan Wilson Community Centre
épületében.
Figyelem! MEGHÍVÓ! Szeptember 11-én Piros 
Csizma Bálja! Az Egyesület utolsó összejövetele!
Cím: 1 Halton Rd. Noble Park 3174. (Melv.Ref. 
Map 80/J10) Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

A KÉK DUNA 
FOOTBALL CSAPAT

a  szezon utolsó  m eccsét já tssza
szeptember 4-én (szombat) 

d.u. 1 órai kezdettel
185 Chappel Road KEYSBOROUGH 3173.

SZURKOLÓKAT VÁRJUK!
a  m eccs után ünnepélyes évbúcsúztató  

nyárson sült m alac, bárány 
és m inden am it szem  száj kíván!

Gyere el és tám ogasd  a m agyar csapatot!

HAJRÁ MAGYAROK!
H új, húj hajrá -  húj húj hajrá  -  húj húj hajrá!

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „P rep”-től -  érettségi vizsgáig 

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School

C orner o f  Princess H ighw ay and Jam es Street 
D A N D EN O N G  3175 (M elw ay 90 C /5) 

Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 
Beiratkozási lehetőség az internetről: 

southeast@vsl.vic.edu.au 
vagy részletes információt és beiratkozó kérvény

lapot kérhet a VSL Area Manager-től:
Angela Natoli Tel: 9791 9289 

Kedd -  Csütörtök és Pénteken, vagy 
esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 és 

Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 
telefonszámokon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA [
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Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa 

Világos István tb. Konzul vezetésével 
Fogadási órák:

Kedden és szerdán de. 10 -  du. 2 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

Melway Ref. Map 30, В 12.
Telefon: (03) 9486 3397 

Fax: (03) 9830 0952 
E-mail: hunconsmelb@,telstra. com

a z  a u s z t r á l i a i
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F I T Z R О Y.

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai teremben.

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel imaóra,
10.45 - tói Istentisztelet 

Szerda este 6 órától imaóra 
Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Bállá Erika 9761 5153 telefonszámon. 

Vagy emailon: beriferi@bigpond.com 
A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

Melbournei Magvar Televízió - MHTV

Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Honlap: www.mhtv.net
Email: MHTV@TPG.com.au — vagy mhtv az mc2
kezdőlapról azoknak, akik tagjai e mozgalomnak.

Ausztráliai Erdélyi Szövetség által 
Épített és fenntartott a Carlton-i 

Temetőben lévő
Magyar Hősi Emlékmű mögött lévő 

Urnafalon hely kapható, 
illetve, elhunyt szeretteinek hamvai elhelyezhetők.
További érdeklődésért hívja az Emlékmű felügyelőjét 

Krisztekanits Sándort. Tel. (03) 9842 4367.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben, 
12 és 1 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
A felmérési lapok szép számmal 
jönnek vissza, a Szerkesztőségbe.
Minden kérdőív egy idős magyar 
meglátását, terveit és lehetőségeit tartalmazza. Ez az, 
ami bepillantást ad arra a nagy problémára, ami elé az 
öregedő magyarság néz! Pár szót azokhoz, akik rosszat 
látnak és hirdetnek erről a megmozdulásról. A 
felmérés azért indult el, hogy lássuk, mivel állunk 
szembe az idős magyarok jövőjével kapcsolatban. 
Aki rosszindulatot lát benne, vagy gáncsolni akarja e 
felmérést csak azért, mert nem a saját érdekeit 
szolgálja - talán nem ért vele egyet -  jelentkezzen! 
Akinek akár milyen kérdése, vagy meglátása van ezzel 
a témával kapcsolatban, hívja a Kisújság 
Szerkesztőségét (03) 9879 8203. Mindenkinek a 
meglátását szeretnénk meghallgatni.________________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135.

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au 
MEGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisúj ságot 
Félévre: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

(Postai szállítással)
Név :.............................................................

Cím :.........................................................
................................... Postcode:................

Money Ordert vagy csekket kérjük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG  

névre kiállítani.
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